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Bod č. 1
Charakteristika školy – tab. č.1a, tab. č. 1b + komentář
Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR od 1.7. 2002. Rozhodnutím MŠMT ze dne 14.7. 2006 se
do školského rejstříku zapisuje právnická osoba pod názvem : Základní škola a Mateřská škola,
Strakonice, Plánkova 430.
Součásti školy :
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Základní škola při zdravotnickém zařízení
Přípravný stupeň
Školní druţina
Mateřská škola speciální
Speciálně pedagogické centrum

IZO: 110 400 763

kapacita 100 ţáků
kapacita 40 ţáků

IZO: 110 400 801
IZO: 110 400 798
IZO: 110 400 780
IZO: 110 400 810

kapacita 6 ţáků
kapacita 94 ţáci
kapacita 35 dětí

Škola je organizovaná jako :
ZŠ praktická – 4 třídy, 9 ročníků
ZŠ speciální – 10 – ti letá docházka
4 třídy
PS – v roce 2009-10 – 2 ţáci
ZŠ při zdravotnickém zařízení – 1 třída
MŠ speciální – 3 třídy - děti ve věku 3 – 7 let
ŠD – 3 oddělení
Tabulka č. 1a
Výkonové ukazatele
stav z výkazu k Skutečnost
30.9.2009
30.6.2009
Počty žáků školy celkem

113

115

35
44
20
2
12

35
46
20
2
12

Počty tříd celkem

12

12

mateřská škola
ZŠ praktická
ZŠ speciální
přípravný stupeň
ZŠ při zdrav. zař.
Počty žáků zapsaných do školní
družiny

3
4
4
0
1

3
4
4
0
1

48

38

v tom :

v tom :

mateřská škola
ZŠ praktická
ZŠ speciální
přípravný stupeň
ZŠ a MŠ při ZZ
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Ţáci a učitelé ze všech součástí se stravují v jídelně VOŠ a SPŠ Strakonice. Tato škola sousedí
s naší školou a jejím zřizovatelem je také JK. Pozemek u školy je vyuţíván na pracovní vyučování,
tělesnou výchovu, zájmovou činnost, činnost ŠD a hry dětí. Škola nemá tělocvičnu, ţáci vyuţívají
na TV tělocvičnu TJ Sokol , sportovní stadion Města Strakonice, plavecký bazén a zimní stadión.
Hřiště na pozemku školy se vyuţívá na základní tělesnou výchovu.
Škola má počítačovou učebnu, ve které je 12 ţákovských počítačů a dataprojektor. Interaktivní
tabuli máme instalovanou ve dvou třídách, vyuţívají ji ţáci ZŠ speciální i ţáci ZŠ praktické. Jedna
z těchto tabulí byla škole dodána v rámci projektu Zvláštní vybavení škol. V dalších třídách ZŠ
speciální máme počítače s dotekovými obrazovkami.
Automobil OS je nadále vyuţíván pro svoz dětí do školy, na svoz dětí na terapie a další
volnočasové aktivity školy. Naše škola je jedním z pěti partnerů, kteří od 1.3.2010 nabízí moţnost
celoţivotního učení mládeţi s těţkým mentálním postiţením a kombinovanými vadami. Aktivační
centrum je zřízeno v rámci projektu „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěţšími formami
zdravotního postiţení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“,
reg.č.:CZ.1.07/.1.2.00/14.0012. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky. Příjemcem podpory je obecně prospěšná společnost Humanitasprofes, o.p.s.
Tabulka č. 1b
Děti, kterým byla
poskytnuta přímá
péče

Děti podle okresu místa bydliště

jednorázově
celkem vedení

ST

PI

PT

TÁ

2

15

KT

Celkem

MŠ speciální

49

6

32

MŠ běžné

74

9

17

27

10

12

Základní školy praktické

68

12

30

10

3

25

Základní školy speciální

53

21

20

21

4

5

3

53

124

12

30

33

22

34

5

124

2

1

5

9

6

4

5

53

100 21

429

Základní školy

49
8

74
68

Speciální střední školy
Střední odborná učiliště
Odborná učiliště
Ústavy sociální péče
Ostatní zařízení

8

1

Rodiny

53

2

Celkem

429

63

z toho integrovaní žáci v ZŠ
integrované děti v MŠ

29

158 102 48

57
18

10
4

21 11
5
1

13
4

8

2
4

57
18

Komentář k tabulce č.1b
Zpráva o činnosti SPC ve školním roce 2009/2010
Jako kaţdoročně byla těţištěm práce SPC speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
s následnou péčí, poradenstvím a metodickou pomocí v celém našem regionu.
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V průběhu školního roku došlo ke značnému nárůstu počtu klientů zejména v oblasti ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do základních škol. Největší nárůst jsme
zaznamenali na okrese Tábor. Rozšířila se tak i úzká spolupráce s pedagogickými pracovníky i
vedením škol, kde jsou naši klienti zařazeni. Byla zajištěna pravidelná depistáţ mentálně
postiţených dětí v okresech Strakonice, Písek, Prachatice a Tábor, kde máme svou působnost.
Po celý školní rok probíhalo kaţdé pondělí v SPC setkání s dospělými klienty centra – „Klub SPC“.
Náplní těchto setkání bylo především celoţivotní vzdělávání, muzikoterapie, arteterapie…
Všichni odborní pracovníci pracovali podle měsíčních plánů, jak na pracovišti, tak i v terénu podle
aktuálních potřeb klientů, jejich rodičů a školských zařízení. Jejich činnost byla koordinována
vedoucím SPC, který úzce spolupracoval s vedením ZŠ a MŠ Strakonice. Pracovníci SPC se
v průběhu roku účastnili odborných seminářů a kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
V listopadu (10. 11. 2009) proběhl seminář s pediatry okresu Strakonice, který nastínil optimální
spolupráci mezi dětskými lékaři (kteří se jako první často setkávají s handicapovaným dítětem) a
naším zařízením. Podobné setkání proběhlo ještě v květnu (11. 5. 2010) v Táboře.
Na jaře (15. 3. 2010) jsme se setkali s rodiči mentálně postiţených dětí v ZŠ praktické a speciální
v Prachaticích a pedagogy tamější školy. Tématem schůzky bylo vysvětlit rodičům význam
včasného zařazení postiţeného dítěte do speciálního školského zařízení a úskalí, vyskytující se
během integrace dítěte se středně těţkou MR v běţné mateřské i základní škole.
V dubnu (7. 4. 2010) jsme uspořádali setkání v našem zařízení se zástupci Městského úřadu ve
Strakonicích a základních škol. Pokusili jsme nastínit současnou aktuální situaci při vzdělávání dětí
ze znevýhodněného sociálního prostředí v běţných základních školách, kde tito ţáci velmi často
z různých důvodů selhávají.
Během školního roku proběhla celostátní porada vedoucích pracovníků SPC v Brně a v Praze,
pořádaná AP SPC i MŠMT.
V dalším školním roce bychom chtěli zejména rozšířit setkávání klientů SPC a jejich rodinných
příslušníků při různorodých aktivitách a zajistit pravidelnost takového setkávání. O prázdninách
proběhla v našem SPC rekonstrukce, výměna dřevěných oken za plastová.
Bude nadále nutné pokračovat v úzké spolupráci s vedením PPP ve Strakonicích, Písku,
Prachaticích a v Táboře.

Budova Plánkova 430
Majitelem objektu je Krajský úřad – Jihočeský kraj. Budova je dvoupatrová, učebny vyhovují
svému účelu. V této budově se vzdělávají ţáci ZŠ praktické a ZŠ speciální. Součástí školy jsou tři
oddělení školní druţiny, které vyuţívají společně větší místnost v přízemí a další prostory v přízemí
domku Svatopluka Čecha.
1. září 2009 zde zahajuje po celkové rekonstrukci svoji činnost MŠ speciální. Nově
zrekonstruované prostory se nacházejí v přízemí budovy, MŠ má bezbariérový přístup, prostorné tři
třídy, herny, sociální zařízení a výdejnu jídel.
V celé budově školy došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, na kaţdém podlaţí je vybudován
bezbariérový WC.
Během prázdnin se pokračovalo ve stavebních pracích, které spočívaly v pokračování odizolování
další části budovy. Prostory starých šaten se předělaly na výtvarný ateliér a relaxační místnost.
Některé třídy se vymalovaly, v počítačové učebně došlo k výměně podlahové krytiny.
Budova Svatopluka Čecha 1324
Majitelem budovy je od roku 2008 Krajský úřad - Jihočeský kraj, správcem budovy je od 1.7.2010
ZŠ a MŠ Strakonice. V 1. patře budovy sídlí poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.
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Kaţdý pracovník má svoji kancelář, společná je čekárna pro rodiče, ve všech místnostech je
rozvedená internetová síť. Vstup do budovy je z ulice Svatopluka Čecha, před vchodem jsme
provedli úpravu terénu vhodného pro vozíčkáře. Po převedení do správy naší školy jsme v této
budově vyměnili stará okna za plastová, vyměnili jsme vchodové dveře a luxferovou stěnu na
schodišti. Podařilo se natřít střechu a vnitřek budovy vymalovat.
Budova Radomyšlská 336
V objektu nemocnice Strakonice, na dětském oddělení provozuje svoji činnost ZŠ a MŠ při ZZ.
Zázemí školy ( ředitelna, sborovna, kabinet ) je situováno v pronajaté místnosti nad hlavní vrátnicí.
Vybavenost školy nábytkem a učebními pomůckami je dobrá. V herně mohou děti a rodiče vyuţívat
příjemnou sedací pohovku, nové stoly a ţidle slouţí k herním činnostem. Škola vyuţívá při výuce a
odpočinku dětí televizor, videoprojektor, DVD, počítače s programovým vybavením. Velmi dobře
je vybavená herna hračkami, stavebnicemi a dalšími pomůckami.

Bod č. 2
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR
ZŠ praktická : vzdělávací program zvláštní školy schválilo MŠMT ČR , č.j.22980/97-22 ze dne
20.6.1997 jako učební dokument zvláštní školy
Od 1.9.2007 školní vzdělávací program „Cesta ke vzdělání“
ZŠ speciální : vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně PŠ schválilo MŠMT ČR,
č.j. 24035/97-22 s platností od 1.9. 1997 jako učební dokument ve smyslu § 39,
odst.1 školského zákona
Od 1.9.2010 školní vzdělávací program „Cesta pro ţivot I“,
„Cesta pro ţivot II“
SPC:
Speciálně pedagogická centra doporučeno MŠMT ČR, č.j. 11769/95-24, ze dne
6.3.1995
MŠ speciální : Školní vzdělávací program „My se máme rádi, my jsme kamarádi“
ZŠ při zdravotnickém zař. : vzdělávací program ZŠ schválilo MŠMT ČR, č.j. 16847/96-2,
25018/98-22
kaţdý ţák je vyučován hlavním předmětům v souladu s poţadavky
kmenové školy
Od 1.9. 2007 školní vzdělávací program „Škola pro ţivot“
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Bod č. 3
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi , způsobilosti a dalším vzdělávání
Tabulka č.2- pracovníci školy
Úvazek Funkce

Vzdělání

Aprobace

Prac.poměr

VŠ
VŠ
VŠ

spec.ped.
spec.ped.
spec.ped.

DN
DN
DN

VŠ
VŠ

spec.ped.
spec. ped.

DN
DN

ZŠ P 1 učitelka
1 asistentka ped.
ZŠ P 1 učitelka
ZŠ P 1 učitelka
ZŠ P 1 učitel
1 vychovatelka
1 vychovatelka
1 vychovatelka
ZŠ P 1 učitelka
MŠ
1 učitelka
MŠ
1 učitelka
MŠ
1 učitelka
MŠ
1 učitelka
MŠ
1 asistentka pedag.
ZŠ S 1 učitelka
ZŠ S 1 učitel
ZŠ S 1 učitelka
ZŠS 1 učitel
ZŠ S 1 asistentka pedag.
ZŠ S 1 asistentka pedag.
ZŠ zz 1 učitelka
SPC 1 psycholog
SPC 0,5 spec. pedagog
SPC 0,5 spec. pedagog
SPC 1 spec. pedagog

VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
Bc.
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

spec.ped.
spec.ped.
spec.ped.
spec.ped.
2.st.M+Zpp,spec.p.
uč.MŠ+sp.p.
vych.+spec.p.
uč.MŠ.+spec.p.
PV MP
uč.MŠ+sp.p.
uč.MŠ+sp.p..
vych.
uč.MŠ
SZŠ
spec.ped.
spec. ped.
spec.ped.
1.stupeň

Úvazek Funkce
Ostatní pracovníci
1 uklízečka
1 účetní
1 soc.prac.SPC

Vzdělání

Aprobace

Prac.poměr

SOU
ÚSO
VOV

pletařka
všeob.ekonom.
sociální

DN
DN
DN

1 ředitelka
1 statutární zástupce
1 vedoucí pro ZŠ
speciální
1 vedoucí pro MŠ
1 vedoucí pro SPC

DN
DU do 31.12.2010
DN
DN
DN
DN
DN vedoucí ŠD
DN
DN
MD
DU do 30.6.2011
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DU do 30.6.2011
DU do 30.6.2011
kurz pro asistentky DN
psychologie
DN
psychologie
DN
spec. ped.
Zástup za MD
spec.ped.
DU
MD
spec. ped.
DN
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1 školník
1 uklízečka
1 uklízečka

SOU
SOU
základní

opravář

DN
DU do 30.6.2011
DN

Počet učitelů: 17 + 1 MD
Počet vychovatelů: 3
Počet asistentů pedagoga : 4
Počet pracovníků SPC pedagogů: 4/3,5/
Ostatní: 6
Ve školním roce 2009-10 se zúčastnilo vzdělávání 8 pedagogických pracovníků, někteří
opakovaně. Vyuţívalo se především vzdělávání v oblasti vzdělávání těţce zdravotně postiţených
ţáků , tvorby ŠVP a seminářů z oblasti prevence .Vedoucí pracovníci se prostřednictvím školení
seznámili s novými předpisy v oblasti zákoníku práce, managmentu apod. Školení koordinátorů
ŠVP pokračovalo, oba koordinátoři dokončili 2 leté vzdělání v této oblasti. Účelové prostředky na
vzdělávání byly plně vyuţity.

Bod č.4
Údaje o správním rozhodnutí podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Tabulka č. 4– rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy
 přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 zařazení dítěte do přípravného stupně ZŠS
 přijetí žáka k základnímu vzdělávání, přestup žáka a převedení do jiného
vzdělávacího programu
ZŠ a MŠ Plánkova
ZŠ praktická
Početí žáků do ZŠS
Početí žáků do PS
Počet dětí do MŠS

8
2
2
21

Děti byly zařazovány na základě správního řízení podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Do ZŠ
praktické byli přijati dva ţáci, dva ţáci byli převedeni do jiného vzdělávacího programu, čtyři ţáci
přestoupili z jiné ZŠ praktické. Dva ţáci ZŠS byli převedeni do jiného vzdělávacího programu. Do
MŠ speciální bylo nově zařazeno všech 21 dětí.
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Bod č. 5
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka č. 5 – výsledky vzdělávání + komentář
Základní škola - hodnocení prospěchu za II. pololetí

Třída
III.A
1.,2.,3.r.
VI.A
5.,6.r.
VIII.A
IX.A

Počet
žáků

Celkem

Prospěli
s vyznam. Prospěli

Neprospěli

15

11

1

3

12
10
9

5
5
1

6
5
8

1
0

46

22

20

4

náhradní klasifikace

Základní škola - hodnocení chování za II.pololetí
Třídní
důtka

Ředitelská 2. stupeň 3. stupeň
důtka
z chování z chování Pochvala

Celkový
počet
4

3

7

3

1

Komentář k bodu č.5
K hodnocení ţáků základní školy speciální se pouţívá formalizované slovní hodnocení.
Vzdělávací program umoţňuje postupovat v jednotlivých výchovných sloţkách podle
individuálních schopností ţáků, tempem, které je pro ně nejvýhodnější. Vyuţívá se hlavně kladné
motivující hodnocení.
Při hodnocení prospěchu a chování zohledňuje učitel druh a stupeň postiţení, zdravotní stav a
kvalitu výchovného prostředí ţáka.
Při propouštění ţáků dlouhodobě nemocných nebo problémových ze ZŠ při zdravotnickém zařízení
je kmenová škola zpravena o návrhu klasifikace a zhodnocení pobytu dítěte v nemocnici s důrazem
na chování a schopnost překonávat náročné obtíţné situace ( převládá pochvala).
Tabulka 6 – údaje o žácích vycházejících ze Základní školy a Mateřské školy
Počet vycházejících žáků ve školním roce 2007/2008
Ukončili školní docházku
Druh

školy Celkem

z toho dívky

Z toho ukončili v nižším ročníku
z
toho
Celkem
dívky

ZŠ praktická

9

4

0

0

ZŠ speciální
Celkem

2
11

0
4

0
0

0
0

Komentář k tabulce č.6
Z celkového počtu vycházejících ţáků ZŠ praktické bylo přijato do OU – 6 ţáků, ostatní ţáci
půjdou do přímého pracovního poměru.Ţáci,kteří ukončili docházku v ZŠS zůstávají v domácí péči.
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Bod č. 6
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Dne 14.1.2010 vykonala ČŠI kontrolu vedení dokumentace ve smyslu ustanovení § 28 školského
zákona odst.1 písm.b),c),d). Předmětem kontroly bylo dodrţování právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání a školských sluţeb vykonávaných podle § 174 odst.2 písm.d)
zákona č. 561/2004 Sb Při této kontrole nebylo shledáno porušení výše uvedeného ustanovení
školského zákona. Bylo konstatováno, ţe škola vede dokumentaci v souladu s danými ustanoveními
školského zákona.

Bod. č.7
Údaje o mimoškolních aktivitách
1.Realizace projektů
Projekt – „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěţšími formami zdravotního postiţení
prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu české
republiky, naše škola je jedním z pěti partnerů, kteří připravili Aktivační centra s nabídkou
vzdělávacích kurzů pro danou skupinu mládeţe. Projekt byl zahájen 1.3.2010, předpokládané
ukončení projektu je 31.1.2013.
Projekt „ Integrace“- nadace Ge Money bank
Přípěvek z tohoto projektu nám umoţnil realizaci respitních pobytů pro ţáky se zdravotním
postiţením.
Projekt „ Společně“ – Město Strakonice
Obsahem projektu bylo získat finanční prostředky na uskutečnění volnočasových aktivit.
Ţáci se zúčastňují pravidelně plavání, canisterapie a hipoterapie.
Záštita ministra pro místní rozvoj ČR nad kulturní akcí – Benefiční koncert – získání finančních
prostředků na propagaci.
Projekt „Útulný nemocniční pokoj“
Cílem projektu bylo změnit bílý svět nemocnice na pestrý a útulný. Přes 200 obrazů, keramiky a
poutačů zdobí DEO. Projekt pokračuje dlouhodobě, doplňuje a obnovuje. Součástí projektu je účast
a pomoc při organizaci Vánočního jarmarku pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

2. Spolupráce školy s dalšími organizacemi
- občanské sdruţení „Cestou vůle“
- VŠ Prachatice, sociální akademie při JU ČB – praxe studentů
- Zdravotně sociální fakulta ČB – praxe studentů
- SPC v Jihočeském kraji
- PPP Strakonice, SVP Strakonice,
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-

Okresní manţelská a předmanţelská poradna Strakonice
ÚSP pro mládeţ Strakonice, Mačkov, Osek
Policie ČR – Strakonice
Městská policie Strakonice
UP Strakonice
MěÚ Strakonice – sociální odbor
Občanské sdruţení „Krteček“
Vojenský útvar Strakonice

3. Sportovní aktivity, rehabilitační pobyty
- ZŠ speciální- plavecký výcvik po celý rok, v rámci mimoškolní činnosti plavání ŠD ZŠS po
celý rok
- MŠ speciální plavecký výcvik duben-červen
- rehabilitační podzimní pobyt ( Nové Hutě 11.11. – 13.11. 2009)- pro ţáky ZŠ speciální
- zimní pobyt ( Kubova Huť 12.1.-15.1. 2010) – pro ţáky ZŠ speciální
- rehabilitační pobyt ( Škola v přírodě Střelské Hoštice )– pro děti MŠ speciální
- pravidelná terapie pro děti MŚ speciální a ZŠ speciální ( canisterapie, hipoterapie ),peníze na
akci věnoval VÚ Strakonice, další finanční prostředky se získaly z úspěšných projektů
- účast na fotbalovém utkání mezi ZŠ speciální a ÚSP Osek
4. Protidrogová prevence
- program v SVP pro ţáky 1. stupně ZŠ praktické zaměřený na řešení náročných výchovných
situací
- mimoškolní činnost na škole
krouţek sportovní, keramický , počítače – ZŠ praktická
krouţek keramický, plavání, rekreační cvičení – ZŠ speciální
- schránka důvěry na škole, informační skříňka
- pravidelné volné hodiny metodika prevence pro individuální řešení problémů v této oblasti
- beseda v K-centru Strakonice pro ţáky 9. a 8. tříd
- práce s třídním kolektivem – školní metodik prevence
- besedy s pracovníky MP Strakonice
- účast pracovníků MP na společném pobytu na Kubově Huti
5. Environmentální vzdělávání
- spolupráce s centrem ekologické výchovy
- besedy s tematikou vztahu k přírodě ( beseda o dravcích, o chráněných krajinných oblastech)
- ekologizace provozu školy – výchova k šetření energií, třídění odpadů, vyhlášení soutěţe
v čistotě okolí školy a v péči o zeleň )
- výchova k přírodě a vztah člověka k prostředí – výuka v jednotlivých předmětech, výchova
k ochraně přírody při uskutečňování pobytů v přírodě (Šumava )
účast na dobrovolné brigádě při úklidu některých lokalit města
- soutěţe zaměřené na tematiku vztahu k přírodě a ţivotnímu prostředí
- projektový den zaměřený na ekologii – ZŠ praktická i ZŠ speciální
- projektový den – ţivot v Evropě
6. Exkurze a vzdělávací aktivity
- do OU textilního Strakonice, ÚP Strakonice
- beseda na téma zdravotní výchova, výcvik psů a ochrana zvířat
- návštěva „zvířecí nemocnice“, psí útulek
- canisterapie pro ţáky ZŠ speciální
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-

-

hipoterapie pro ţáky ZŠ speciální, MŠ speciální
výlety: Hluboká- ZOO, prohlídka Prahy, cestování parníkem, návštěva ZOO Praha,
Matějská pouť
návštěva termálních lázní Bad Fuessing
návštěva kanoistického klubu, jízda na lodi
exkurze Teplárna Strakonice
návštěva ÚSP Mačkov – plavání, hipoterapie
návštěva koncertu – Praha Sazka Aréna „Chceme ţít s Vámi“
prohlídka areálu VÚ Strakonice
pravidelné společné akce pro ţáky, rodiče a veřejnost

7 Prezentace školy
- vernisáţ výtvarných prací ţáků ZŠ speciální „Pomáhejme si“ ( Šmidingerova knihovna květen
2010)
zdobení vánočního stromu v areálu strakonického hradu ( ţáci ZŠ speciální )
- slavnostní předání vybraného finančního daru od VÚ Strakonice za účasti tisku a televize
( březen 2010)
sponzor předal finanční částku dětem MŠ speciální na pravidelná terapeutická cvičení a ţákům
ZŠ speciální na rehabilitační pobyt v Itálii
- pravidelné pořádání Country bálu pro rodiče ţáků ZŠS a veřejnost
- Mezinárodní dětská výtvarná soutěţ „Lidice 2010“- ţáci ZŠ speciální, ZŠ praktické
- ruční výroba vánočních prací pro jednotlivá oddělení nemocnice a některé veřejné instituce
- Nadace transplantace kostní dřeně ( pravidelná pomoc – vytváření dárků, prodejní výstavka)
9. Účast žáků v soutěžích
- výtvarná soutěţ „Lidice 2010“
výsledky: čestné uznání
- výtvarná soutěţ mládeţe Městského informačního střediska „Sv. Martin na bílém koni“
výsledky :3. místo
- výtvarná soutěţ Policie ČR „Bezpečně na kolečkách“
- výsledky : ocenění
- Výtvarná soutěţ „Poţární ochrana očima dětí“
výsledky : 1.místo, 3. místo
- výtvarná soutěţ“Děti na zahrádce“
- výsledky: 4.místo, 6.místo
- atletické závody pořádané ÚSP Strakonice
výsledky : 3. místo
- plavecké závody pořádané ÚSP Strakonice
výsledky : 5. místo
- Česká letní speciální olympiáda v Praze – červenec 2010
výsledky: ZŠ speciální získala 4 medaile v kategorii 50m volný způsob a 25 m volný způsob
- okresní kolo SHM v lehké atletice – květen 2010
výsledky: škola 3. místo
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Bod č. 8
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009
Hlavním úkolem v roce 2009 bylo co nejefektivněji hospodařit s prostředky státního rozpočtu.
Finanční vypořádání vztahu ke SR byl provedeno dle pokynu zřizovatele.
Hospodářský výsledek za tento rok činil 8.024,11 Kč. Tento byl tvořen výhradně z provozních
prostředků .
HV z provozních prostředků
8.024,11 Kč
HV z ostatních prostředků
0
Kč
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2009 navrhujeme do rezervního fondu a fondu odměn a to
7.924,11 Kč do fondu rezervního a 100,-- Kč do fondu odměn. Hospodářský výsledek, převedený
do rezervního fondu, bychom rádi v roce 2010 vyuţili na opravy v prostorách budovy speciálněpedagogického centra, kde bychom rádi v letních měsících vyměnili nevyhovující okna a vstupní
dveře.
Doplňkovou činnost neprovozujeme, hospodaření školy je kryto pouze z prostředků státního
rozpočtu.
1. Přijaté příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele
Výnosy
Celkem poskytnuté dotace
13.890.504,-- Kč
Náklady
Mzdové prostředky – platy
9.288.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
Mzdové prostředky – OON
36.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
Pojistné ( ZP, SP)
3.170.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
FKSP
186.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
ONIV
203.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
.…………………………………………………………
12.883.000,-- Kč
Školní vybavení pro ţáky 1.ročníku základního vzdělávání – dle rozhodnutí MŠNT č.j.
10 639/2009-26
- Školní vybavení
1.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
...…………………………………………………………
1.000,-- Kč
Rozvojový program - Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce – č.j.
:24 130/2008-26 – 1.etapa
- mzdové prostředky
402.206,-- Kč
nedočerpáno: 0
- odvody ZP a SP
136.750,-- Kč
nedočerpáno: 0
- FKSP
8.044,-- Kč
nedočerpáno: 0
……………………………………………………………...
547.000,-- Kč
Rozvojový program - Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd
pedagogických pracovníků regionálního školství na úsecích základní a mateřské školy s ohledem na
kvalitu jejich práce – č.j.: 4 982/2009-26 – 2.etapa
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- mzdové prostředky
- odvody ZP a SP
- FKSP

144.853,-- Kč
nedočerpáno: 0
49.250,-- Kč
nedočerpáno: 0
2.897,-- Kč
nedočerpáno: 0
……………………………………………………………...
197.000,-- Kč
Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – č.j.: 230/200926 – 1.etapa
- mzdové prostředky
22.794,-- Kč
nedočerpáno: 0
- odvody ZP a SP
7.750,-- Kč
nedočerpáno: 0
- FKSP
456,-- Kč
nedočerpáno: 0
……………………………………………………………...
31.000,-- Kč
Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – č.j.:
11 215/2009-26 – 2.etapa
- mzdové prostředky
30.147,-- Kč
nedočerpáno: 0
- odvody ZP a SP
10.250,-- Kč
nedočerpáno: 0
- FKSP
603,-- Kč
nedočerpáno: 0
……………………………………………………………...
41.000,-- Kč
Rozvojový program MŠMT – Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociální
znevýhodněním.
- mzdové prostředky
136.400,-- Kč
nedočerpáno: 0
- odvody ZP a SP
46.376,-- Kč
nedočerpáno: 0
- FKSP
2.728,-- Kč
nedočerpáno: 0
……………………………………………………………
185.504,-- Kč
Dotace na okresní kolo atletického čtyřboje:
-finanční dotace
5.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
…………………………………………………………….
5.000,-- Kč
Na vzdělávání pedagogických pracovníků jsme pro rok 2009 vyčlenili částku 8.100,-- Kč, kterou
jsme vyčerpali v plné výši z prostředků ONIV .
V rámci rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se
sociálním znevýhodněním“ nám byla na rok 2009 schválena dotace 185.504,-- Kč. Tuto jsme
vyčerpali v plné výši.
Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytl finanční
prostředky na rozvojový program „Školní vybavení pro ţáky 1.ročníku základního vzdělávání“ dle
rozhodnutí MŠMT č.j. 10 639/2009-26, ve výši 1.000,-- KČ. Čerpání proběhlo v plné výši.
Na rozvojový program - „Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, č.j. :24 130/2008-26 ( 1.etapa), bylo
poskytnuto 547.000,-- Kč. I tuto jsme plně vyčerpali .

V dubnu 2009 byla schválena dotace „ Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek
mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, č.j.:
4 982/2009-26 ( 2.etapa ) ve výši 197.000,-- Kč. Tato se týkala pouze pedagogických pracovníků
na úseku základní školy a mateřské školy. Všechny finanční prostředky jsme plně rozdělili
pracovníkům.
V rámci rozvojového programu „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“
č.j.: 230/2009-26 ( 1.etapa ) byla rozdělena mezi nepedagogické pracovníky dotace 31.000,-- Kč.
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V červnu 2009 byla schválena dotace v rámci rozvojového programu „Posílení úrovně odměňování
nepedagogických pracovníků“ č.j.: 11 215/2009-26 ( 2.etapa ) ve výši 41.000,-- Kč. I tuto jsme
rozdělili v celkové výši mezi nepedagogické pracovníky.
Dne 13.5.2009 proběhlo v naší organizaci okresní kolo atletického čtyřboje ţáků ZŠ praktických.
Poskytnutá dotace ve výši 5.000,-- byla vyčerpána v plné výši a doklady o čerpání odeslány
nadřízenému orgánu ke kontrole.
Hospodářský výsledek za přijaté příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele

0

2. Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávních celků
Výnosy
Celkem poskytnuté dotace na provoz
3.011.000,-- Kč
Náklady
Příspěvky na provoz
3.002.975,89 Kč
nedočerpáno: 8.024,11 Kč
- z toho odpisy
237.000,-- Kč
nedočerpáno: 0
Hospodářský výsledek za přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních
samosprávních celků
8.024,11 Kč
3. Přijaté příspěvky a dotace z ostatních zdrojů
Výnosy
Celkem poskytnuté dotace
120.656,-- Kč
Náklady
Příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
120.656,-- Kč
nedočerpáno: 0
S Úřadem práce ve Strakonicích jsme pokračovali ve spolupráci a podepsali smlouvy na zřízení
společensky účelných míst. Pracovníci jsou zařazeni jako provozní pracovníci zajišťující úklidové a
údrţbářské práce. Na tyto byla poskytnutá dotace především v měsících srpen aţ říjen, kdy
probíhala na naší škole rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce mateřské školy. Úklidové a
údrţbářské práce v tomto období byli značně časově náročné a rozsáhlé.
Úřad práce, na základě měsíčních výkazů a vyúčtování, poskytuje poţadovanou částku na mzdy a
odvody. V roce 2009 činila celková výše mzdových nákladů a odvodů s tím souvisejících 120.656,- Kč.
Hospodářský výsledek za přijaté příspěvky a dotace poskytnutých z ostatních zdrojů 0
4.Přijaté příspěvky a dotace z Fondu rozvoje školství
Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 763/2009/RK ze dne 30.6.2009 nám byla poskytnuta
dotace z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na „Stavební úpravy ZŠ a MŠ, Plánkova
430, Strakonice“ ve výši 3.900.000,-- Kč. Dotace byla poskytnuta ve dvou etapách a to částkami
1.933.413,09 Kč a 1.966.586,91 Kč.
5. Ostatní zdroje financování
Výnosy
Ostatní výnosy celkem
Z toho:
- úroky z bankovních účtů

235.699,35 Kč
33.007,70 Kč

15

- jiné ostatní výnosy
- zúčtování fondů
- trţby z prodeje sluţeb
Náklady
Provozní náklady
Hospodářský výsledek

156.117,00 Kč
46.474,65 Kč
100,00 Kč
235.699,35 Kč
0 Kč

V poloţce „Jiné ostatní výnosy“ jsou účtovány úhrady od ţáků za poškozené učebnice a poškozený
majetek školy, ale především jsou zde zahrnuty platby za přeúčtování energií a nájemného
organizaci, které pronajímáme prostory školní jídelny. Poskytnuté nájemné ve výši 18.166,-- Kč
jsme pouţili v plné výši na opravy budovy.
Na účet 602 – trţby z prodeje sluţeb - jsme účtovali sluţby týkající vystavení opisů vysvědčení.
Do poloţky „Zúčtování fondů“ byly zaúčtovány sponzorské dary . Tyto prostředky byly poukázány
na náš účet na základě řádných smluv na předem stanovené akce a organizace je čerpala a to přesně
za účelem, ke kterým byly poskytnuty:
Základní škola speciální
Mateřská škola speciální

11.480,-- Kč - materiál na terapie, vstupné na akcích
32.726,25 Kč - plavecký výcvik a doprava na plavecký
stadion
- návštěva solné jeskyně
- dohoda o provedení práce canisterapeutické cvičení
- nákup drobných pomůcek
- ostatní čerpání v rámci smluv
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální
2.268,40 Kč - dovykrytí nákladů překročených u
pracovnic na společensky účelná místa z Úřadu práce Strakonice
V roce 2009 jsme dodrţeli všechny závazné ukazatele dle posledního upraveného rozpočtu.
Stavy finančních fondů byly překontrolovány, taktéţ jejich tvorba a čerpání a nebyly shledány
ţádné nedostatky ani nevyjasněné rozdíly. V roce 2009 škola čerpala prostředky z fondu kulturních
a sociálních potřeb, z fondu rezervního a z fondu investičního . Toto proběhlo v souladu s vnitřními
směrnicemi. Finanční fondy jsou kryty v plné výši, pouze u FKSP vznikl rozdíl, který je způsoben :
- čerpání stravného zaměstnanci
- tvorba FKSP za 4.čtvrtletí
- čerpání FKSP zaměstnanci za účelem stanoveným ve směrnici FKSP.
Účetně byly poloţky vyrovnány v příslušném roce a finanční vypořádání proběhlo v roce
následujícím.
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Náklady v roce 2009
Ukazatele nákladovosti v roce 2009

Ukazatele nákladovosti

UZ

Náklady celkem (účtová tř.5)

Rozpočet

Skutečnost

17 022 160,00 Kč

17 249 835,24 Kč

z toho:
1. Přijaté příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele

12 883 000,00 Kč

12 883 000,00 Kč

9 288 000,00 Kč

9 288 000,00 Kč

- mzdové náklady

33353

- OON

33353

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

- sociální a zdravotní pojištění

33353

3 170 000,00 Kč

3 078 345,00 Kč

- FKSP

33353

186 000,00 Kč

185 760,00 Kč

- ONIV - pomůcky, škol.potřeby, ostatní

33353

203 000,00 Kč

294 895,00 Kč

1 007 504,00 Kč

1 007 504,00 Kč

2. Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele - ostatní dotace
- školní potřeby pro žáky 1.ročníků vzdělávání

33017

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

- zvýšení nenárokových složek platů pedagog.pracovníků

33005

744 000,00 Kč

744 000,00 Kč

z toho: MP

33005

547 059,00 Kč

547 059,00 Kč

z toho: odvody ZP, SP,FKSP

33005

196 941,00 Kč

196 941,00 Kč

- rozvojový program – asistent pedagoga

33457

185 504,00 Kč

185 504,00 Kč

z toho: MP

33457

136 400,00 Kč

136 400,00 Kč

z toho: odvody ZP, SP,FKSP

33457

49 104,00 Kč

49 104,00 Kč

33166

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

33166

0,00 Kč

0,00 Kč

33016

72 000,00 Kč

72 000,00 Kč

z toho: MP

33016

52 941,00 Kč

52 941,00 Kč

z toho: odvody ZP, SP,FKSP

33016

19 059,00 Kč

19 059,00 Kč

3 011 000,00 Kč

3 002 975,89 Kč

237 000,00 Kč

237 000,00 Kč

-soutěže
z toho: platy
-posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků

3. Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu úz.sam.celků
- odpisy, FRŠ

88888

- spotřeba materiálu

88888

727 444,42 Kč

- spotřeba energií

88888

763 956,20 Kč

- opravy a udržování

88888

586 614,20 Kč

- služby

88888

451 231,49 Kč

- ostatní výše neuvedené

88888

236 729,58 Kč

4. Ostatní přijaté příspěvky a dotace
- příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací (Úřad práce)

120 656,00 Kč

120 656,00 Kč

13101.

120 656,00 Kč

120 656,00 Kč

z toho: MP

13101

90 463,00 Kč

90 463,00 Kč

Z toho: ZP, SP, FKSP

13101

30 193,00 Kč

30 193,00 Kč

5. Ostatní náklady hrazené z ostatních zdrojů

235 699,35 Kč

- spotřeba materiálu

00000

- ostatní služby

00000.

31 068,25 Kč

- přeúčtování energií

00000.

130 798,00 Kč

- opravy a udržování

00000

54 771,20 Kč

- mzdové náklady

00000

2 716,00 Kč

- zákonné sociální pojištění

00000

762,00 Kč

- ostatní sociální pojištění

00000

397,80 Kč

- zákonné sociální náklady

00000

1 894,00 Kč
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13 332,10 Kč

Výnosy v roce 2009
Ukazatele výnosů v roce 2008

Ukazatele výnosů

UZ

Výnosy celkem (účt.třída 6)

Poskytnuto
17 257 859,35 Kč

Vratka dotací
- Kč

z toho:

1. Přijaté příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele

12 883 000,00 Kč

- Kč

- mzdové náklady

33353

9 288 000,00 Kč

- Kč

- OON

33353

36 000,00 Kč

- Kč

- soc.a zdr.pojištění

33353

3 170 000,00 Kč

- Kč

- FKSP

33353

186 000,00 Kč

- Kč

- ONIV - pomůcky, škol.potřeby, ostatní

33353

203 000,00 Kč

- Kč

2. Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele - ostatní dotace

1 007 504,00 Kč

- Kč

- školní potřeby pro žáky 1.ročníků vzdělávání

33017

1 000,00 Kč

- Kč
- Kč

- zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků

33005

744 000,00 Kč

- rozvojový program – asistent pedagoga

33457

185 504,00 Kč

- Kč

-soutěže

33166

5 000,00 Kč

. - Kč

-posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků

33016

72 000,00 Kč

- Kč

3. Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu úz.sam.celků
- příspěvek na provoz

88888

4. Ostatní přijaté příspěvky a dotace
- příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací (Úřad práce)

13101

5. Ostatní výnosy

3 011 000,00 Kč

- Kč

3 011 000,00 Kč

- Kč

120 656,00 Kč

- Kč

120 656,00 Kč

- Kč

235 699,35 Kč

- Kč

-úroky z bankovních účtů

00000.

33 007,70 Kč

- Kč

- jiné ostatní výnosy

00000.

156 117,00 Kč

- Kč

- tržby z prodeje služeb

00000.

100,00 Kč

- zúčtování fondů

00000.

46 474,65 Kč

0
- Kč

Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za tento rok 2009 činil 8.024,11 Kč Kč a to:
HV z provozních prostředků
8.024,11 Kč Kč
HV z ostatních prostředků
0 Kč
Náklady za rok 2008 17.249.835,24 Kč
Výnosy za rok 2008
17.257.859,35 Kč
-------------------------------------------------------Tento jsme navrhli převést do fondu odměn ve výši 100,-- Kč a do rezervního fondu ve výši
7.924,11 Kč.
Doplňkovou činnost Základní škola a Mateřská škola Strakonice neprovozuje.
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Základní škola a Mateřská škola Strakonice dodrţela všechny závazné ukazatele, nedošlo
k úsporám platů, OON a zákonných odvodů s tím souvisejících včetně FKSP, tudíţ odvod
nedočerpaných prostředků do státního rozpočtu nebyl proveden.

Bod č. 9
Plán, výhled, cíle
Ve školním roce 2010 - 2011
V budově Plánkova vytvořit podmínky pro provozování „Aktivačního centra“ – vzdělávacího
zařízení při naší škole, které nabízí formou kurzů celoţivotní vzdělávání pro klienty s těţkým
a kombinovaným zdravotním postiţením. Vybudovat pracovnu pro výtvarné techniky, keramickou
dílnu a ruční práce. Upravit zahradu školy pro dětské hřiště dětí MŠ speciální.
Dokončit izolaci suterénních prostor v budově školy.
V ZŠ při zdravotnickém zařízení pokračovat v projektech ÚNP a Výchova ke zdraví.
Seznamovat ţáky se základy práce s internetem a výukovými programy na CD-ROM.
Pokračovat v rozšiřování komplexní speciálně pedagogické péče o děti na všech spádových
okresech.
Dále spolupracovat s ÚP ve Strakonicích při zajišťování asistentské sluţby v ZŠ a MŠ speciální.
Dlouhodobě
Snaţit se o získání finančních prostředků na rekonstrukci střechy hlavní budovy v Plánkově ulici..
Počítat s nutností bezbariérového přístupu do celé budovy (vybudování venkovního výtahu).
Při rekonstrukci střešních prostor vybudovat podkrovní místnosti pro chráněné bydlení.

Výroční zprávu zpracovala : Mgr. Eva Vácová
ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Strakonice, Plánkova 430
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Bod č.10
Zápis o projednání zprávy o činnosti školy a schválení školskou radou.
Dne 12. 10. 2010 byla projednána zpráva o činnosti školy a schválena školskou radou.

Předseda školské rady : Marie Kochová…………………………………………………..
Zástupce předsedy

: Ivana Krýslová ………………………………………………….

Člen školské rady

: Anna Krahulcová…………………………………………………
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